
 ھندسة التكوین : التخطیط ، التنفیذ ، التقویم

  التكــــوین 
على أنھ " عملیة تبادلیة لتعلیم  ( ) التدریب ( التكوین 1944( األمم المتحدةتعرف   -

مجموعة من المعارف واألسالیب المتعلقة بالعمل وتعلمھا وھو نشاط لنقل المعرفة إلى 
مجموعة أو مجموعات من األفراد یعتقد أنھا مفیدة لھم ویقوم المدربون بالمساعدة على نقل 

 .المعرفة وتطویر المھارات 
) :" التدریب (التكوین )ھو نشاط 1970(  نیةوزارة التربیة والعلوم البریطاوتعرف   -

  . یقوم بھ المعلم بعد انخراطھ في سلك التدریس بحیث یتعلق ھذا النشاط بعملھ المھني
 . ( 175، 2006جودت عزت عبد الھادي :  )
بأنھ "عبارة عن نشاط مخطط یھدف إلى  المنظمة العربیة للثقافة والعلومولقد عرفتھ  - 

الفرد والجماعة التي ندربھا تتناول معلوماتھم وأدائھم وسلوكھم إحداث تغییرات في 
 . واتجاھاتھم بما یجعلھم الئقین لشغل وظائفھم بكفاءة وإنتاجیة عالیة

  . (2003،21سھیلة محسن كاظم الفتالوي : )

ویعرفھ آخرون على أنھ " الجھود المنظمة والمخططة لتطویر معارف وخبرات  -
 . " ذلك بجعلھم أكثر فاعلیة في أداء مھامھمواتجاھات المتدربین ، و

  ( مفاھیم للتدریب ( التكوین
  :أ . المفھوم العالجي

وھو تدریب مصمم لتصحیح أخطاء في برنامج اإلعداد األساس، وعالج تلك األخطاء 
  : والتي تكون ناتجة عن

  .أن المعلم تخرج منذ فترة، طویلة، فھو یحتاج إلى إعادة تكوین وصقل للمعلومات إما .

  .إما أن التربیة علم سریع التغیر، ال یمكن أن یالحقھ ویضبطھ خالل إعداده .
  :ب. المفھوم السلوكي

وھذا المفھوم یركز على المھارات التدریسیة، أي ما یدور في الفصل من تفاعالت وما 
  . من سلوك، لذا یجب أن یدرب المعلم على كیفیة تحلیل الموقف التدریسيیحدث فیھ 

  :ج. المفھوم اإلبداعي
وھذا المفھوم یرفض ضبط سلوك المعلم بعناصر الموقف التعلیمي، ویھدف إلى زیادة 

 .الدافعیة نحو النمو الذاتي
 

 : التدریب ( التكوین ) أثناء الخدمة
التدریبیة التي تنظم للمربین الموجودین فعالَ في ھو مجموعة أو سلسة من النشاطات 

المھنة، لتنمیة كفاءتھم وتحسین خدماتھم الحالیة والمستقبلیة، عن طریق استكمال تأھیلھم 
  .لمواجھة ما یستحدث من مشكالت تربویة

 
وھو كل برنامج منظم ومخطط یمكن المربین من النمو في المھنة التعلیمیة بالحصول على 

لخبرات وكل ما من شأنھ أن یرفع من العملیة التربویة ویزید من طاقة الموظف مزید من ا



  .اإلنتاجیة
  

برنامج مخطط ومصمم لزیادة الكفاءة اإلنتاجیة، عن طریق عالج أوجھ القصور، أو تزوید 
العاملین في مھنة التعلیم بكل جدید من المعلومات والمھارات واالتجاھات، بزیادة كفاءتھم 

  .قل خبراتھمالفنیة وص
 

  :أھداف التكوین في أثناء الخدمة
إن التكوین أثناء الخدمة یتناول أھم عنصر في العملیة التربویة فھو المعلم، وھو العامل 

الرئیس الذي یتوقف علیھ نجاح التربیة في بلوغ غایاتھا وتحقیق أھدافھا، ودورھا في التقدم 
یواكب تطورات العصر، ویستفید من كل االجتماعي واالقتصادي، لذلك نحتاج إلى معلم 

جدید سواء كان ذلك عن طریق النمو الذاتي للمعلم، أو عن طریق التكوین أثناء الخدمة، 
  -:ومن أھداف التكوین أثناء الخدمة ما یلي

اإللمام بالطرائق التربویة الحدیثة، وتعزیز خبرات المعلمین في مجال التخصص،   -1
  .یمیة ووسائل حلھاوتبصیرھم بالمشكالت التعل

رفع مستوي أداء المعلمین في المادة وتطویر مھاراتھم التعلیمیة، ومعارفھم وزیادة   -2
  .قدرتھم على اإلبداع والتجدید

تغییر اتجاھات المعلمین وسلوكھم إلى األفضل، وتعریفھم بدورھم ومسؤولیاتھم في  -3
  .العملیة التربویة

معلم، ومساعدتھ على أداء عملھ بطریقة أفضل، وبجھد أقل، زیادة الكفاءة اإلنتاجیة لل  -4
  .وفي وقت أقصر

اكتشاف كفاءات من المعلمین یمكن االستفادة منھم في مجاالت أخرى، ورفع الروح   -5
 المعنویة للمعلم عند مشاركتھ برأیھ في أي عملیة 

نخراطھم في المھنة ( عالج جوانب القصور بالنسبة للذین لم یتلقوا إعداداً جیداً في ا  -6
  .األساتذة الرئیسیون)، وتدریبھم على البحث العملي والنمو الذاتي

إتاحة الفرصة للمعلمین، لیتعرفوا على االتجاھات، واألسالیب الحدیثة المتطورة في   -7
 .التربیة، وتحسین العالقات اإلنسانیة داخل العمل

الطالع على النظم والقوانین التي تجعلھم مساعدة المعلمین حدیثي العھد بالمھنة على ا ـ 8
  .یواجھون المواقف الجدیدة في میدان العمل

  .تحسین نوعیة التعلیم بحیث یؤثر التدریس الجید في سلوك التالمیذ ونموھم   -9
  .تھیئة المعلمین الكتساب المعارف التربویة  -10
مكنھم من تحقیق أھداف تحسین مھارات المعلمین أو المدیرین وزیادتھا، بما ی  -11

  .المؤسسة التعلیمیة أو اإلداریة، فیكون عملھم ھادفاً ومنظماً وفعاالَ 
 
 



 ما ھي خطوات إنجاز العملیات التكوینیة ؟
 تحدید االحتیاجات التكوینیة 

   .معلومات وتطبیقات وخبرات عملیة، مطلوب تزوید المعلمین بھا -1     

إحداث تغییرات في سلوك واتجاھات المعلمین نحو إعمالھم ومھنتھم وبیئاتھم - 2       
  .وتالمیذھم.. الخ

 
 كیف نحدد ھذه االحتیاجات التكوینیة ؟

 
 ـ من خالل بطاقة الرغبة في االنتساب إلى خلیة البحث التربوي  1

عمال اإلعالم است : نقطة التفتیش األخیرة ، نقطة المردودیة األخیرة ، الكفاءات الشخصیة
اآللي ، التعامل مع اإلنترنت ، معرفة المواقع خاصة التربویة منھا ، اقتراحات حول : 

تشكیلیة الخلیة ، طریقة العمل ، المواضیع المقترحة للدراسة كأولویات واألسلوب المناسب 
  . لتعمیم نتائج البحث

 
 ـ من خالل استمارات المعلومات ـ  2

 عھد أو الجامعة ـ االختصاص ـ المستوى ـ التخرج من الم
الشھادات العلمیة والتربویة ـ الشعبة بالنسبة للدراسة في الثانویة ـ التعامل مع اإلعالم اآللي 
ـ التعامل مع اإلنترنت ـ عنوان رسالة التخرج من الجامعة ـ التسجیل في التكوین عن بعد ـ 

 الرغبة في االنتساب إلى خلیة البحث ـ 
 : لمساھمة في العملیات التكوینیةمدى االستعداد ل

  ( تقدیم دروس نموذجیة ـ تقدیم مداخالت نظریة )
 ھذه البطاقة تساعد على تصنیف المعلمین ومراعاة مستواھم عند برمجة العملیات التكوینیة

. 
  : ـ من خالل بطاقة رغبات التكوین 3

 اقتراح مجموعة من المواضیع یختار المعلم منھا ما یرغب 
 . مكن اعتمادھا كبرنامج سنويفیھ وی

  

  : ...من خالل بطاقة رغبات التكوین للفصل- 4
 ( 03، رغبة  02، رغبة  01یقترح كل معلم ثالثة مواضیع ( رغبة 

 ویمكن اعتمادھا كبرنامج فصلي مع إضافة تساؤالت لإلجابة 
 صعوبات معترضة ومبادرات وإبداعات یمكن عرضھا

 . للدراسة والنقاش
  

من خالل استبیان یوجھ للمعلمین في نھایة الموسم قصد اإلعداد المسبق للبرنامج  - 5
 . التكویني خالل الفصل الموالي

  



ـ من خالل لقاء مع مجموعة من المعلمین یمثلون المدارس حیث یقوم كل ممثل بجمع  6
 . الرغبات واالھتمامات في إطارالفریق التربوي ویعرضھا للنقاش في اللقاء المبرمج

  

ـ الزیارات والتفتیشات التي یقوم بھا المفتش طوال السنة حیث یقوم بتسجیل مالحظاتھ  7
حسب مستویات الدراسة ویتولى دراستھا وبرمجة األیام التكوینیة لتفادي النقائص المسجلة 

 . في المیدان
  

 . ـ من خالل اقتراحات السادة المدیرین استنادا للنقائص المسجلة میدانیا8
  

 . ن خالل متابعة المفتش للمستجدات التي تنشر في الساحةـ م9
 كتب تربویة ، بحوث ودراسات منشورة في المنتدیات التربویة 

  

 .ـ من خالل التعلیمات والمنشورات الصادرة عن وزارة التربیة الوطنیة 10
 من خالل بطاقة الرغبة في االنتساب إلى خلیة البحث التربوي

 

 تحدید أسلوب التنفیذ
  : أسالیب التكوین

عرض نظري یقدمھ المشرف بأسلوب جذاب یسمح بمشاركة المعلمین . یتضمن عدة  -1
 . محطات وعدة مجاالت لإلثراء تفادیا للملل

 
  . سمات الطفولة المتأخرة :مثال

 صعوبات التعلم 
 دور المدرس في التدریس بالكفاءات 

 
 تصورات المشاركین افتتاح العملیة بأسئلة تكون إجاباتھا عبارة عن 

 . لعناصر الموضوع و محتواة في العرض
 

 
 : مناقشة موضوع -2 

 المناقشة حول موضوع تحدد عناصره مسبقا وترسل للمدارس بحیث  -
یتم التحضیر على مستوى الفریق التربوي ویتولى من یشارك من المعلمین التدخل أثناء 

 . دارس لتعمیم الفائدة واستثمار العملیةالنقاش ویتوج اللقاء بحوصلة توزع الحقا على الم
 



  : عناصر الموضوع
 ـ مفھوم التأخر الدراسي  1
 ـ أنواع التأخر الدراسي 2
 ـ أسباب التأخر الدراسي  3
 ـ كیف نتعرف على المتأخرین دراسیا ؟ 4
 ـ سمات المتأخرین في اللغة والریاضیات  5
 ـ كیفیة المتابعة  6
 ـ أسالیب العالج  7
 ـ التقویم وعالقتھ بالتأخر الدراسي  8
 

 08 07 06 05 04 03 02 01الرقم المدرسة 
  x xبوزیان صالح  01

 
  : الندوات التدریبیة -3 

 تنظم على مستوى المقاطعة أو في المدرسة 
 

 ـ درس تطبیقي مع المتعلمین یتبع بعرض نظري یعكس عالقة 
 . مضمونھ الممارسات التطبیقیة

إلثراء المضمون النظري وتدعیم التقنیات المعتمدة أثناء التطبیق مع عدم ـ تنظم مناقشة 
 . التركیز على األخطاء المرتكبة أثناء التطبیق

 ـ مداخلة نظریة تكون لھا عالقة بالجانب التطبیقي للدرس
ـ فتح المجال لإلثراء والتدعیم من قبل المشاركین مع التلخیص على السبورة للتقنیات التي 

 . طبیقھا في المیدانیمكن ت
 
 آفـــــــاق مستقبلیة  : الندوات الموجھة -
 

 أسلوب حدیث یعتمد على اإلنترنت بحیث یطرح موضوع ما للدراسة 
فتتاح فرصة البحث لمدة معینة قصد جمع المادة ثم تتم عملیة تبادل المعلومات التي تم 

 جمعھا في جلسة عامة شفویا مع توخي التلخیص 
 . شاشة العرض لیستفید الجمیعالمباشر على 

 
 : ـ البحوث اإلجرائیة 5

 یتولى المفتش اختیار موضوعات البحث : موضوع في كل فصل 
 فیوجھ مراسلة للمدارس تتضمن الموضوع وعناصره األساسة 

 ویطالب بإعداد البحث المطلوب وإرسالھ للمفتشیة قصد التلخیص 
 . والتعمیم من قبل خلیة البحث للمقاطعة

 : موضوع التفكیر  مثل
تعریف التفكیر لغویا واصطالحا ، الخصائص العامة للتفكیر اإلنساني ، الخصائص الفردیة 



 الممیزة للتفكیر ، دوافع التفكیر ، 
 أنواع التفكیر ، وظائف التفكیر .............الخ 

 
 النشرات اإلشرافیة الموجھة  -6

لمعلمین والمدیرین ویعتمدھا على شكل یتولى المفتش اختیار أھم الموضوعات المفیدة ل
  . سلسلة ترسل تباعا قصد دراستھا في إطار جلسات التنسیق أو ذاتیا لالستفادة منھا

 
 مثال : سلسلة مواضیع جلسات التنسیق 

 مثال : سلسلة مصطلحات تربویة 
 مثال : سلسلة ومضات توجیھیة للقائد التربوي 

 
 :قراءة في كتاب تربوي  -7

 
 تھدف حث المعلمین على المطالعة واالستفادة مما ینشر تقنیة تس

فیختار عنوانا لكتاب مطروح في السوق أو متوفر بإحدى مراكز التكوین ( ثانویة عین 
العسل ، ثانویة مرزوق الشریف ، إكمالیة عبد الحمید بن بادیس ، ثانویة بوحجار 

 . یة یمكن تطبیقھا في المیدان.................) ویقترح قراءتھ وتلخیصھ في توصیات عمل
 
 : ـ دراسة حالة موجودة في المیدان 8

 ..........االنطواء على النفس ، التأخر الدراسي ، العناد ، 
 األسباب ، األصول النظریة ، الحلول المقترحة

عمل فردي أو جماعي ضمن جلسات التنسیق یتوج بتقاریر تدرس وتحوصل من قبل ممثلي 
البحث للمقاطعة على أن توزع النتائج على المدارس لالستفادة منھا في المدارس أو خلیة 

 إطار جلسات
 . التنسیق مرة أخرى في إطار التغذیة الراجعة

 
 

 
  : ـ نماذج لالقتداء 9

عرض أسالیب للتدریس اكتشفھا المفتش أثناء زیاراتھ ، ترافقھا شروح، وإیضاحات سمعیة 
بصریة، ووسائل إیضاحیة یعقبھا نقاش مفتوح وإثراء ویتوج باتفاق على طریقة موحدة 

 . تطبق في المیدان
 ـ طریقة تقدیم درس في القراءة

 . ـ طریقة تقدیم درس في التربیة العلمیة
 

  : ـ الورشات 10--
 وھو عبارة عن تنظیم تعاوني، یسھم فیھ عدد كبیر من المعلمین، تركز



على دراسة المناھج ، تحضیر بطاقات تقنیة ألنشطة معینة ، إعداد اختبارات للسنة الخامسة 
 . تتوج بنماذج ترسل للمدارس قصد تنفیذھا أو االستفادة منھا

 
 

 :ـ الزیارات المتبادلة  11
) بتقدیم دروس لتالمیذ مدرسة ( ب) تحت إشراف المفتش بھدف یقوم معلمو مدرسة ( أ 

تمكین بعض المعلمین من اكتساب الطریقة وكیفیة التعامل مع المتعلمین من خالل ما یقدمھ 
 . زمالؤھم من مدرسة أخرى وھي عملیة تستھدف تفادي مناحي القصور عند البعض

 
 : ـ الزیارات المعلن عنھا 12

على أسالیب التقویم بحیث تتولى مجموعة من المعلمین تقویم تالمیذ والھدف منھا التركیز 
مدرسة........... من خالل أسئلة شفویة وكتابیة فتصحح ثم تعقد جلسة تحت إشراف 

 . المفتش لدراسة النتائج واكتشاف النقائص وتقدیم التوصیات الالزمة
 

 : ـ دراسة إشكالیات مطروحة في المیدان 13
 

 المعنیین وتتوج بوثیقة للتطبیق تتم الدراسة مع
 3مثال : كیفیة استغالل كتاب الریاضیات ودفتر األنشطة س

 
  3كیفیة تقدیم حصص اللغة العربیة س

 
 

 ـ أیام إعالمیة حول مستجدات أو تحضیرا لتولي مھمة معینة 14
 یشارك في تأطیرھا مجموعة من المعلمین 

 
 

 : تفتیش ، زیارة توجیھیة ، زیارة متابعة ، الزیارة الصفیة ـ 15
 زیارة تكوینیة ، زیارة تقویمیة

 
 : بالنسبة للسید المدیر یمكن اعتماد

 أسالیب تنشیط الفریق التربوي
 توجیھات عملیة ـ  :الزیارة الصفیة 

  : بطاقة زیارة صفیة
 

علمین ویختار : تقترح خلیة البحث مجموعة من المواضیع على الم التكوین الذاتي ـ 16
  . منھا كل معلم حسب رغبتھ على أن یساھم في تكالیف النسخ

 
 : ـ تقـــــویم فوري2



 أسئلة سریعة تتم اإلجابة عنھا فردیا على أوراق بھدف التحقق من
 . مدى المتابعة من قبل المشاركین ومدى االستفادة مما قدم

 
 
 : ـ استثمار بعدي 3

توجیھ مراسلة إلى المدارس تتضمن أسئلة تقویمیة تتم اإلجابة عنھا فردیا أو جماعیا في 
إطار جلسات التربوي وتعاد للمفتشیة من أجل التأكد من مدى االكتساب وجدیة المتابعة 

 . أثناء التقدیم
 . ـ متابعة النتائج في المیدان من خالل زیارات المتابعة والزیارات التقویمیة 4
 
االطالع على مدى التطور الذي حصل في األداء من خالل الزیارات التفتیشیة خاصة  ـ 5

 . ما تعلق بالطرائق التربویة المتفق على تطبیقھا
 
ـ متابعة مدى تقدم التنفیذ وكیفیة سیره وما یصادفھ من صعوبات ألنھا تستھدف التأكد من  6

  :تحقق الفوائد المرجوة من البرنامج وتتم بعدة طرق
  .استفتاءات معدة خصیصاً للمتابعة -
 . جمع وتحلیل محتویات تقاریر الزیارات الصفیة المعدة من قبل السادة المدیرین -
  

 . تتبع عینات من المعلمین في مدارس مختلفة للتحقق من التنفیذ السلیم للتوجیھات -7
 
 
محیط المقاطعة ) عن طریق نشر الموضوعات واألعمال في  ـ تقویم خارجي ( خارج 8

المنتدیات التربویة المتواجدة بشبكة االنترنت للتأكد من صالحیاتھا انطالقا من عدد 
  . المشاھدات

 
 

 الحوافز التشجیعیة 
إن وجود الحوافز التشجیعیة من العوامل التي تزید من فعالیة العملیات التكوینیة ، ألن 

لع إلى الحوافز المختلفة التي تجعل من التكوین نشاطاً یثیر في األفراد نزعات المعلم یتط
التحدي، ویرضي ما لدیھم من طموح، ویبعث التنافس بینھم ویجعلھم یحرصون على 

 : االستمرار و التفوق فیھ ومن ھذه الحوافز
 شھادات التقدیر ، رسائل الشكر ، نشرات التألق ، التكریم بالمناسبات 

  ................ راك في نشاطات المتمیزیناإلش
إن جمیع مراحل التكوین تعتبر متداخلة ومترابطة ومتوازنة تؤثر على فعالیات الخطة التي 

  : تم وضعھا وجدواھا من حیث
  . مدى استفادة المعلمین من التكوین أثناء الخدمة -ا

  . نواحي القوة والضعف في البرنامج الذي تم تنفیذه -2



 : استخالص النتائج المحققة من البرنامج لتالفي العیوب المسجلة وتطویرھا من خالل -3
 استبیانات ، لقاءات ، اتصاالت ، إثراءات

  : وعلى المشرف أن یراعي دوما
 

  . الھدف من البرنامج التكویني -1
  . فئات ونوع المعلمین من العاملین في المیدان -2
  . عدد المعنیین بالعملیة -3
  .مقر الدراسة أو التكوین -4
 . موعد تنفیذ البرنامج التكویني -5

 
برمجة العملیات التكوینیة أمسیة یوم الثالثاء غیر مناسب لقصر المدة والتحاق المعلم بعد 

العمل في الفترة الصباحیة لذا من المستحسن أن یعاد النظر في القرار لتتحقق أھداف 
 العملیات التكوینیة 

خاصة بالعملیة التكوینیة وتتضمن عدد ساعات العمل، وأسلوب الدراسة من الخطة ال -6
  .محاضرة إلى مناقشة أو دراسة میدانیة أو بحث تربوي

المطبوعات والنشرات و القراءات الموجھھ، والبحوث ذات العالقة بطبیعة التأھیل  -7
  .التربوي للمعلمین والمدیرین

  .و خطة المتابعة المستمرة أسلوب التقویم للعملیة التكوینیة -8
 : ـ إرسال تقریر النشاط التكویني للھیئات المشرفة 9
 ( السید مفتش التربیة الوطنیة ، مصلحة التكوین والتفتیش )
 

 



 - الجزء الثاني - ھندسة  التكوین 

 
 

 :مراحل مسار التعلیم / التكوین واحتیاجات الفئة المستھدفة
 

من مھام كل نظام إْحداث" تغّیرات" على تدّفّ◌ق الطاقات أو الماّدة أو المعلومات التي تمّر 
... ھذه التغّیرات المْحَدثة ھي التي تمّیز نشاطھ وفعالیتھ... وبھذا، فإّن الوظیفة الّرئیَسة بھ

لكل نظام تعلّمي ھي احداث ھذه التغّیرات لدى المتعلّم من وضعیة أولى إلى وضعیة جدیدة، 
إلى تحّكمھ في معارف أو  (Intrants- من تمّكنھ من معارف أو مھارات أّولیة (ُمـدَخالت

 (changements) بعض ھذه التغّیرات ...(Extrants-ارات جدیدة (ُمخَرجاتمھ
تنُتج عن طریق استراتیجیات تكوینیة ُیطَلق علیھا اسم  (transformations) أوالتحـّوالت

"متغّیرات الفعل"أو "متغّیرات التحویل"، إْذ إّن النظام یدرس احتیاجات المتكّونین ویترجم 
لوضعیة اإلشكالیة " التي تكون بمثابة ُمدَخالت ، یترجمھا في قوائم ھذه المعطیاتاألولیة "ا

ع حسب األولویات وتكون بمثابة مخَرجات... وال تتحّقق ھذه التحّوالت إالّ  االحتیاجات ُتوزَّ
 :عن طریق مجموعة عملیات اجرائیة البّد منھا

أي االنتقال من"الشعور تشخیص االحتیاجات، جْمع المعطیات، معالجتھا، تحلیلھا، تأویلھا... 
 : إلى ترتیب االحتیاجات؛ والّترسیمة الموالیة توّضح ھذا التحّول "بالوضعیة االشكالیة

 

وكل مجموعة تعجز عن إْحداث ھذا التحویل (من مدَخالت إلى مخَرجات) ال یمكن 
إلى  اعتباُرھا "نظاما أوَنَسقاً"... إْذ إّن مفھوم الّنسق یتضّمن خاصیة تحّول المَدخالت

مخَرجات... تتحقّـق ھذه التحّوالت حسب بعض المعاییر التي تسمح بمراقبة مدى نجاح أو 
فشل الّنسق... ھذه المعاییر ُتعَرف في حقل التربیة بالغایات،المرامي أو األغراض، 

التي  ((Les Objectifs Terminaux Intégrésوبأھداف التعلّم النھائیة المدمجة 
 ...برنامج تعلیمي/تكویني،  نروم تحقیقھا من خالل

یمكن أن یشیر مسار التعلیم/ التكوین إلى التوجیھات التي ینبغي احتراُمھا، الغایات المراد 
تحقیقُھا، أو التغّیرات الُمْزمع إحداُثھا لدى الفرد أو الجماعة؛ وفي ھذا الّصدد، ُتعتَبر كلٌّ من 

 .لوك الفرد أوالجماعة في اّتجاه معّینالتربیة، التكوین والتعلیم أنظمة تعمل على تغییر س
 

في ھذا التعریف، إّن مفھوم "النظام"مركزي وھو محًدد كالتالي: بعد ضبط االحتیاجات، 
ترتیبھا حسب األولویات، فإّن النظام التربوي، التعلیمي أو التكویني الذي ھو بمثابة 

تطلّعات الفئة مجموعة منظمة یحتوي على موارد ووسائل كفیلة بتحقیق انتظارات و
 .المستھدفة، أي المتعلمین/المتكّونین الذین من أجلھم ُحًددت ھذه االحتیاجات وُرّتبت

 :- حسب الظروف -ھذا االتجاه، ھذه الغایات أو ھذه التغّیرات یمكن
 ...اّتباُعھا أو احداُثھا بطریقة واعیة -
  ...راُتب األولویاتاعادةُ تحدیدھا وترتیبھا لمزید من الدقة والوضوح ولمراعاة ت -
 ...وضعھا في عالقة متینة مع احتیاجات الفئة المستھدفة -



 .اعتمادھا كنقطة انطالق ضروریة لتنظیم مختلف النشاطات التعلّمیة -
 : الـتـشـخـیـص :المـرحـلـة األولـى 

إّن انشغاالت المعلم/المكّون في ضبط وتأسیس الغایات تمثل المرحلة األولى من مراحل 
 ر التعلیم/ التكوین. ھذه الخطوة األولىمسا

في شكل  -غالًبا -ُتدمج بالضرورة اإلحاطة بالتغّیرات المستھدفة. ھذه التغّیرات ُیعًبر عنھا
معارف (معلومات)، قدرة على التصّرف (مھارات)، قدرة على التكّیف (مواقف)، مع 

نشاط معًین؛ وبعبارة  تكویني أو /تشخیص المنتوج المنَتظر أو ُمْدخالت برنامج دراسي
أْوَضح، ھذه الوظیفـة األولى من شأنھا أن تطّوق منتوج ُمجَمل األھداف المراد تحقیقھا في 

 .نھایة المنھاج الدراسي
، أْین یقوم المعلّم/المكّون (diagnostic)"تسّمى ھذه المرحلة األولى مرحلة "التشخیص

 recueil et analyse des) ، جمع وتحلیل المعطیات(inventaire)بعملیة جْرد
données ) قْصد تحدید أھداف التعلم/التكوین، أي إّن من مھاّم ھذه الوظیفة ضْبط اْلـ

  (? le quoi)"ماذا" نعلّم؟
 

 :التدّخل  :المـرحـلـة الثـانیـة 
االستراتیجیات،الموارد، )في ھذه المرحلة، ینبغي التفكیر في الوسائط الّدیداكتیكیة المالئمة 

الوسائل السمعیة البصریة، النشاطات...) وفي كل ما من شأنھ أن یضمن تحقیق أغلب 
 األھداف التعلّمیة/التكوینیة المسّطرة في مرحلة التشخیص؛ إنھا مرحلة"التدخل

(intervention) أْین یعمل المعلّم/المكّون على تجربة ھذه الوسائط، تطویرھا وادماجھا ،
 ـ(? le comment ) ان فعالیتھا. إّن من مھام ھذه الوظیفة ضْبط الـ" كـیـف" نعلّم ؟لضم

 
 : (المراقبة (التقویم : المـرحـلـة الثـالثـة

بعد تحدیدنا للمضمون (ماذا نعلّم) والوسائط (كیف نعلّم) علینا أن نراقب مدى فعالیة 
ھداف التكوین المسطرة في البرنامج المسارالتعلیمي/التكویني، َبْدءاً بمراقبة مدى تالؤم أ

 (validité) وصدق( (Fidélitéالتكویني ومتطلبات المحیط، فنوعیة التكوین المقًدم، ثبات
الوسائط وأدوات التقویم الموظَفة... من وظائف ھذه المرحلة الثالثة، لْیس فحْسب تقویم 

العملیة  (les intrants) مردودالمتكونین لنشاط معّین، بل وتقویم نوعیة نتاج كل ُمدَخالت
 Critéres ) التعلیمیة/التكوینیة بما في ذلك معاییر الفعالیة، النجاعة والتالؤم

d’efficacité,d’efficience etde pertinence). 
 

 :المـرحـلـة الـرابعـة : الـّضـبـط 
، أو یمكن أن ُتفرز وظیفة المراقبة (التقویم) بعض النقائص في تحقیقنا لوظائف التشخیص

أثناء التدّخل أْو حتى في مرحلة المراقبةوالتقویم ذاتھا؛ ولھذا، علینا أن نفّكر في مرحلة 
رابعة ترشد عملنا كلّیاً أو جزئیاً للوظائف التي أسفر التقویم والمراقبة عن عدم فعالیتھا قصد 

 - "بطأو "الض le réajustement)) تعدیلھا، اصالحھا أو الغائھا... إنھا مرحلة الترشید
(la régulation )ـ 

تغذیة راجعة" للباقي. فھي، إذن، "قد تكون كل مرحلة من ھذه المراحل األربعة بمثابة 



 -المراقبة -التدّخل - متالزمة فیما بینھا والزمة للمسار التعلیمي/ التكویني: التشخیص
 :الضْبط، وھي مترابطة فیما بینھا على الشكل اآلتي

 
 (perspective systémique) مي/التكویني من منظور نسقيُینَظرإلى المسار التعلی

بواسطة  - على أّنھ نظام یترّكب من أربعة أنظمة فرعیة رئیسیة؛ كل نظام فرعي یعالج
 عددا -(variables d’action /transformation) متغّیرات الفعل أو التحویل

البوانت" في شكل یْبُدو یعّبر عنھا األستاذ" .(extrants)من المُدَخالت فتصبح ُمخَرجات
 : معقّدا لكثرة األسھم المتشابكة لكّنھ یعّبر بوضوح عن ھذا التالُزم

 
یمثل الوظائف األربعة للمسار التعلیمي/ التكویني؛ إّنھا وظائف متداخلة فیما  إّن ھـذاالشكل

بینھا إْذ ال یمكن تناُول الواحدة منھا دون األخذ بعْین االعتبار الثالثة الباقیة. إّن ھذا النموذج 
أي إّن تطبیق أّي وظیفة من ھذه الوظائف یفرض التعّرض للبقیة، وكل  (itératif) تكّرري
تفرض وجودھا منذ البدایة وتستمّر وتتطّور حتى نھایة المسار. ولھذا، فإّن تحقیق  وظیفة

تفرض تطبیق عملیة التدّخل، عملیة المراقبة والتقویم، وعند  -مثال -عملیة التشخیص
الضرورة عملیة الضبط. ولھذا، نالحظ على الشكل أّن "مخرجات التشخیص"ھي نفُسھا 

دَخالت المراقبة"، وأّن ُمخرجات التدّخل ھي بدْورھا بمثابة "ُمدَخالت التدّخل" وكذلك "مُ 
مدخالت المراقبة. في ھذه المرحلة الثالثة، ُیخِضع النظام الفرعي للمراقبة مخرجات 

، كما ُیخضع مخرجات التدخل (la pertinence)التشخیص للتقویم لمراقبة مدى تالؤمھا 
 .(l’éfficacité ) عالیةوالف (la congruence) للتقویم لمراقبة التجانس

 
  :التغذیة الّراجعة وعملیة الضبط

إّن عملیَتي التغذیة الّراجعة والّضبط عملیتان متداخلتان یصُعب فصل إحداھما عن األخرى، 
 ألّنھ ال ضبَط من دون تغذیة راجعة، وال

تان فائدة من تغذیة راجعة من دون اجراء عملیة الّضبط... إنھما عملیتان متالزمتان شبیھ
 (le brûleur) والمحراق (le thermostat) بالدور الذي یقوم بھ كّل من مثّبت الحرارة

في عملیة الّتدفئـة: عند انخفاض درجة الحرارة في غرفة ما، یسّجل ُمثّبت الحرارة ھذا 
االنخفاض وُیبلّغ ھذه المعلومة (التغذیة الّراجعة) إلى المحراق الذي یتوّلّ◌ى المھّمة فیلتھب 

ادة درجة الحرارة إلى مستواھا المطلوب (الضبـط)... إّن دْور كّل من مثّبت الحرارة إلع
والمحراق یتجلّى في الّسھر على الحفاظ على استقرار درجة الحرارة وتواُزنھا في الغرفة: 

إّنھا تسمح للّنظام بالمحافظة  ...(l’homéostasie) إّنھا عملیة التواُزن أو الّضبط الّذاتي
 .عتھ وأصالتھ على الّرغم من تأثیرات المحیطعلى طبی

في بدایة التكوین، یأتي المتكّون وھو یمتلك مجموعة من الخصائص (مھارات، معارف، 
استعدادات). إّنھا بمثابة ُمدَخالت... في نھایة عملیة التكوین، تتغّیر ھذه الخصائص األّولیة 

 (ّتحویلنتیجة التعلّم الجدید ( إنھا متغّیرات الفْعل أو ال
 



لكّن مجّرد تنفیذ استراتیجیات التعلیم/ التكوین ال یعني بلوغ الھدف أو امتالك الكفایة، إْذ 
بْین المرسل والمرَسل إلْیھ.  ( le décodage ) "ینبغي التأّكد من مالءمة "فّك الّترمیز

 .ھذه العملیة تتّم عن طریق التغذیة الراجعة
 

لمعلومات من المتكّون نحو المكّون فتسمح لھذا األخیر تتّم ھذه المراقبة عن طریق عْودة ا
ة إلْیھ مع تلك التي اجتھد في تبلیغھا. في حالة  بمراجعة مدى َتناُغم المعلومات الُمْرتدَّ
مالحظة فارق بینھما أو عدم الّتناُغم بینھما، یجُدر بالمكّون اللجوء إلى عملیة الّضبط لتْرشید 

 ...فیذ، أو إعادة النظر في كل مرحلة من مراحل درسھرسالتھ، أو تغییر طریقة الّتن
ھذا الّضبط، قد یفرض كذلك على المتكّون تغییر"استعداداتھ"حّتى یستجیب للمثیرات 

َفة في التبلیغ من أْجل إحداث الّتغییر المستھَدف   .الموظَّ
ودة) إلى وفي كّل "تغذیة راجعة" ُتعاد معطیات نتائج ُمخَرجات التعلّم (التغّیرات المقص

تغذیة راجعة )ُمدَخالتھ. فإذا أّكدت ھذه المعطیات حدوث التغّیر في االّتجاه المرغوب فیھ 
سلبیة) ُتواَصل عملیة التعلّم. أّما إذا أثبتت ھذه المعطیات حدوث التغّیرات في االّتجاه 

یة الالَّمْرغوب فیھ (تغذیة راجعة إیجابیة) یجب ترشید التعلیم/ التكوین من خالل عمل
 .الّضبط

إذن، كلّما قلَّ الفارق بْین الغرض المسَتھَدف وُمخَرجاتھ كلّما أُْعُتبَرت التغذیة الّراجعة 
 ...سلبیة... وكلّما َكُبر ھذا الفارق كانت التغذیة الّراجعة إیجابیة 

 
 :قیاس التكوین

 ...سَعتھ أو نوعیتـھأْن ُتقّوم یعني أْن ُتصدر حكماً على تعلّم المتكّون ( أو المتعلم ) لتحدید 
تقویم التعلّم/ التكوین یعني إخبارنا: ھل تعلّم المتعلم/المتكّون ما ینبغي تعلّمھ، وعلى الكیفیة 

 التي یجب أن یتعلّمھ وْفَقھـا؟
عن طریق المالحظة والمقارنة، لكن، ماذا یجب أن  -في ھذه الحالة -قد تتحّقق عملیة التقویم

 ...ا أن نالحظ؟ ماذا نقارن وكیف؟نالحظ؟ كیف نالحظ؟ متى ُیمكنن
إّننا نْرمي إلى تقویم التعلّم/التكّون، وھذا ما نروم مالحظتھ ومقارنتھ. لكّن التعلّم ھو تغّیرات 

 changementset) وتحّوالت
mutations internes) تحُدث داخلیاً، غیر مرئیة، یصُعب مالحظتھا مباشرة...  

تعلّم ال یمكن رؤیتھ. فكیف نتحقّق من حدوث التعلّم؟ إّن ما یحُدث داخل عْقل الفرد وھو ی
 ...المعارف المكتسبة؟ المھارات والقدرات الُمنّماة؟ االستعدادات والمواقف؟ الكفایات ؟

إّن عدداً من ھذه التغّیرات والتحّوالت الباطنیة قد تبُرز تلقائیا ًأو عند الطلب من خالل 
صّرفاتھ الخارجیة، حركاتھ وأقوالھ، وبصفة عامة سلوكات الفرد، أو من خالل انفعاالتھ وت

 .من خالل ما یقول ویْفعـل
ما نرید إثباتھ، ھو صعوبة القیاس والتقویم. إّن قیاس طاولة (مثالً) وإعطاء طولھا 

وعرضھا، محیطھا ومساحتھا، ال یمّثل أیة صعوبة ُتْذَكر، لكن، أْن نقیس معارف متعلم أو 
مھاراتھ واھتماماتھ... والتعبیر عنھا بقیمة عددیة، فھذا أمر قدرتھ على الفھم واإلدراك، 

 ...لْیس بالھّین
د، ُیَرى وُیلَمس، لكّن تعبیر الفرد، ما یمتلكھ من معلومات، ما یفھمھ وھو  الطاولة شْيء ُمجسَّ

یقرأ، ما یوّظفھ في تعبیره، شفویاً كان أم كتابًیا، كلّھا أمور یصُعب قیاُسھا والحكم علیھا 



 ...خاذ القرارفیھـافاتّ 
إّن قیاس طاولة وقیاس تعبیر التلمیذ یختلفان اختالفاً جذریاً، إْذ یكفینا في قیاس الطاولة أن 

نأخذ المتر (وھووحدة قیاس مّتفق علیھا دولیاً)، ونحسب طولھا وعرضھا فتعطینا قیمة 
االختبار؛ نقّدم حقیقیة ال یختلف فیھا اثنان. أّما تعبیر التلمیذ، فإننا نضعھ تحت َمحّك 

للمفحوص مجموعة من األسئلة، نحاول في ضْوئھا الحكَم علیھ؛ لكن، مھما حاولنا أن یكون 
إننا نحاول  ...اختباُرنا موضوعیاً، فإّن قیاَسنا لن یكون إالّ قیاساً غیر مباشر، قیاساً تقریبیاً 
لمین/المتكّونین، من خالل ھذا االختبار أْن نخلق وضعیة تسمح لنا بمالحظة سلوكات المتع

  :وترجمتھا إلى مؤّشرات قیمیة (عددیة) تشّكل قاعدة لتقییمنا... ولھذا، یمكننا القولُ 
إّن قیاس التعلّم ما ھو إالّ وصف تقریبي غیر مباشر لسلوكات ملحوظة نعتمدھا  "

 ."...كمؤشرات لبناء حكمنـا
التعلّم؛ وما أرید التأكید علیھ  إّن المقّوم یبني حكمھ على المالحظة، ویبني تقویمھ على قیاس

 ...ھنا، ھو أّن المالحظة ھي أساُس الحكم، والقیاس ھو أساس التقویم
 : یمكننا حْوصلة ھذا في النقاط اآلتیة

یجب النظر إلى التكوین على أنھ تغّیرات وتحّوالت تحدث لدى المتكّون وتّتخذ أشكاالً  -
 ...متنّوعة

 ...عنھ في شكل سلوكات یمكن مالحظتھا وقیاسھـاھذا التعلّم الباطنيُ یعبَّر  -
یھتّم تقویم التعلّم بالتغّیرات الفْعلیة (منتوج التعلّم) التي ینبغي أن تتوافق واألھداف  -

  ... المسطرة
 la compilation) قیاس التعلّم/التكوین یعني مالحظة السلوكات أو تجمیع المؤشرات -

des indices) التعلّم التي تدلّنا على وقوع...  
م وتتكاَمل لتكّون  نحاول أن نجّسد ھذه الّنقاط األربعة في ھذا الّرسم اآلتي لنرى كیف ُتَنظَّ

 :مجموعة ُمْنَسجمة
ُتبّین ھذه الترسیمة أّن كّل عملیة ( تعلّمي/ تعلیمي ) أو فعل تكّوني/ تكویني یتضّمن ثالثة 

: أھداف التكوین المرصودة، الوسائل والوسائط التعلیمیة المسّخرة لتحقیقھا، عناصرأساسیة
 .وأخیًرا المنتوج الذي یعّبر عن مدى تحّقق ھذه األھداف

 : ا. األھداف المرصودة
 -تمثل األھداف المتوّخاة جمیع التغّیرات والتحّوالت التي نأمل إحداثھا لدى المتكّون (قدرات

س علیھا كل النشاطات البیداغوجیة المنظَمة للفعل كفایات )؛ إنھا القاعدة األساسیة التي ُتَؤسَّ
 .التكویني

 : ب. الوسائط الموظَفة
ن، انطالقاً من األھداف المسّطرة، یجتھد في البحث عن أنجع الوسائط  بدیھّي أّن كل مكوِّ

  .لتحقیق ھذه األھداف وبلوغ النتائج المتوّخاة
ظروف العمل التي سیتّم فیھا التكوین؛ استراتیجیات التكوین؛  :الوسائطمن بْین ھذه 

 -سمعیة - نشاطات التكوین المالئمة؛ الطرائق البیداغوجیة؛ الوسائل الدیداكتیكیة (حسیة
 .(بصریة

فال  -ال إفراط وال تفریط -لكن حذار من المبالغة في استعمال الوسائل الّدیداكتیكیة  «
ت أكثر من الالزم ألّن الوسائط مھما َعُظم شأُنھا وَعال تبقى وسائل ُیخصَّص لھا من الوق

 «...ثانویة بالنسبة لألھداف



 
الوسائل المالئمة، شروط العمل  -مع المتعلم ولھ -إن البیداغوجیا"فّن وعلٌم " الختیار وإیجاد

 . المناسبة، المقاربات المنھجیة الناجعة الكفیلة بتحقیق أھداف التكوین المرصودة
  : ج. النتائج المحّققـة

نلّخص األھداف فیما ننوي تحقیقھ، والنتائـج فیما تحّقق فعال. فإذا كانت ھذه األھداف تعّبر 
عن التغّیرات التي نرید إحداَثھا لدى المتكّون، فإّن النتائج ھي تلك التغّیرات ذاتھا المستحدثة 

م/ التكوین یعني مالحظة ھذه التغّیرات لدْیھ، تالزمھ وُتسایر تعلّمھ المستقبلي. وقیاس التعلّ 
 من

خالل سلوكات المتعلمین/المتكّونین بواسطة اختبارات، روائز، أعمال تطبیقیة، أشغال 
م  یدویة، تجارب مخبریة... التي تزّود المقوِّ

م، ینبغي أن  بمعطیات ملموسة یعتمدھا إلصدار حكمھ على قیمتھا. إّن مركز اھتمام المقوِّ
؛ واجبھ ھو مساعدتھ على إحداث ھذا «المتعلم/ المتكّون في طریق التغّیر»یكون دائًما 

التغّیـر في االّتجاه المرغوب فیھ (األھداف)؛ وواجب المتعلم، قبول ھذه المساعدة 
 ...واستثمارھا، والّسعي الحثیث من أجل بلوغ ھذه األھداف المشتَركة

 بناء فعل تكویني 
 

 : توصلت إلى تعریف بسیط جدا، وھو التاليفي نھایة ھذا التحلیل  : تعریف
 

التكوین (الفعل التكویني) ھو سیرورة عملیة توضع لوقت محّدد ومحدود من أجل تحقیق 
 .أھداف بیداغوجیة/ مھنیة محّددة سلفا

 : مظاھر تطبیقیة
 

 إّن بناء أّي فعل تكویني، یشترط أّول وقبل كل شيء تشخیص االحتیاجات المفتاحیة
(Besoins clefs) التي ینبغي تدریب المتكّونین 

 .علیھا حتى تصِبح واضحة طّیعة لدى كّل مشارك في العملیة
 

قد یتقّمص الفعل التكویني عّدة أشكال عملیة تمّس : المضمون (المعرفي أو/و المھني ) 
الذي ینبغي تعاطیھ خالل مّدة التكوین، استراتیجیة العمل المتفق علیھا، األھداف 

 ...المرصودة
 
 
 

ومن أجل توضیح الخطة العملیة، حاولت ادراج ھذا الجدول ضّمنتھ مجموعة من 
 .المراحل، بعض المظاھر المنھجیة، ودّعمتھ ببعض التوجیھات علّھا تنیر طریقة العمل

  
  

 المراحل

  
  

 مظاھر میتودولوجیة

  
  

 توجیھات عامة



  
تحدید  - 1

 أھداف التكوین

  
التساؤالت في تحدید/ قد تساعدك بعض 

   وصیاغة األھداف:
ما ھي االحتیاجات التي أّدت إلى اقامة  -

   ھذه العملیة التكوینیة؟
ما ھي التغییرات المنتظرة في نھایة  -

ھذه العملیة ؟ على أّي مستوى؟ : 
  المنصب أو المسؤولیة التي

سیتوالھا المتكّون؟ الكفایات المنتظر 
  ت المؤسسة؟ اكسابھا المتكّون؟ استراتیجیا

إّن صیاغة أھداف التكوین ھي من  -
األھمیة بمكان قبل كّل عمل ُنقِدم علیھ أو 
  نشرع في التخطیط لھ.

انطالقاً من تحدید األھداف وصیاغتھا 
تتجلى انتظارات التكوین في شكل " 

  كفایات
."  

  
  یجب التمییز بین أھداف -

التكوین واألھداف 
. أھداف التكوین البیداغوجیة

تعّبر عن الكفایات التي 
ینبغي امتالكھا أو تطویرھا 
... ھذا النوع من األھداف 
تحّدده االدارة الوصیة، وھي 
أھداف ُتحّدد مسبقاً تبنى 
علیھا المضامین والتدریبات 
العملیة... أّما األھداف 
البیداغوجیة، فإنھا تعّبر عن 
القدرات التي ینبغي أن 

  متكّون فيیتمّكن منھا ال
نھایة العملیة. وھذا النوع من 
األھداف یحّدده المكّون 
  انطالقاً من أھداف

  التكوین.
 

  
ترجمة  - 2

أھداف التكوین 
إلى أھداف 

 بیداغوجیة

  
تسمح ھذه الترجمة بصیاغة برنامج  -

الفعل التكویني. إنھا تعني مرحلة ھامة 
من مراحل العملیة وذلك من خالل 
االنتقال من " مجّرد نیة " عامة إلى 
التحدید الدقیق لالكتسابات التي یجب على 
المتكّون أن یقوم بھا في شكل معارف، 

 القدرة على التصّرف، المواقف...

  
داغوجیة تعّودنا مع بی -

األھداف أن نستعمل العبارة 
التالیة في بدایة كل ھدف 

  في نھایة العملیة« اجرائي :
التكوینیة، یجب أن یكون 

»  المتكّون قادراً على ...
  مع

اضافة بعض المعاییر التي 
قد تحدد درجة الجودة ، المدة 

  الزمنیة ...
  
التنظیم  - 3

المنطقي 
لألھداف 

 البیداغوجیة

  
وجي یفسح المجال أمام كل ھدف بیداغ

 Séquenceمقطع بیداغوجي (
pédagogique التي ُتسِفر عن (

تحقیق الھدف المرصود. وكّل المضامین 
المنضویة ضمن كل مقطع بیداغوجي 
سُتنَقل إلى المتكّونین بطریقة منطقیة 

  
ُیھیكل المقطع البیداغوجي 
   كالتالي :

  الموضوعیة أو المحوریة -
)Thématique(   
تحدید عناصر المعرفة  -

التي ینبغي تبلیغھا والتي 



)Logique(  
 )Chronologiqueوتراُتبیة ( 

تتمحور حول ھذه االشكالیة 
.   
اختیار التقنیات، األدوات  -

   البیداغوجیة.
تحدید مدة المقطع  -

  البیداغوجي.
  
توقع تنظیم  - 4

لوجیستیكي 
 للعملیة

 التكوینیة

  
انطالقاً من أھداف التكوین، من 
االختیارات البیداغوجیة المتفق علیھا( 
  أدوات، تقنیات...)

تظھر بعض الحاجیات المادیة. وھنا، 
یجب وضع كل ھذه العناصر التي قد 
تعرقل المسعى التكویني في قائمة والسھر 
على توفیرھا قبل البدء في العملیة 

 التكوینیة. 
 
 
 

  
 یمكن مطالبة المؤطر

 Checkبتحضیر قائمة (
list یسجل علیھا كل ما من (

شأنھ توظیفھ للعملیة ( قبل 
وأثناء وبعد ) الفعل 

 التكویني.

  
بناء تقویم  - 5

العملیة 
 التكوینیة

  
یسمح التقویم، اعتماداً على معاییر محددة 
مسبقاً، الحكم على مدى تحقیق األھداف 
البیداغوجیة والتكوینیة المسطرة. یمكن 

د مختلف أنماط التقویم المعروفة، اعتما
كما یمكن دمج التقویم في كل مرحلة من 
المراحل حتى ُنمك+ن التغذیة الراجعة 

 من القیام بوظیفتھا في أوانھا. 

  
تعّودنا اجراء العملیة  -

التقویمیة في نھایة الفعل 
التكویني/ التعلیمي، لكّن ھذا 
االرجاء قد ُیسفر عننتائج 

صاحب مغلوطة لكونھ لم یُ 
العملیة التكوینیة من بدایتھا 
إلى نھایتھا، والنتائج التي 
ُیسفر عنھا تكون نتائج عاّمة 
وال ُینبئنا عن مدى امتالك 
المتربصین للكفایات 
المستھدفة وعن مدى 
اكتسابھم للمعارف ونوعیة 

  ھذه المكتسبات.
 

  قیاس وتقویم المردود الدراسي : عن كتاب
 عبدالمؤمن یعقوبي 

 الجزائر كتاب مؤسسة
 تلمسان –للطباعة والنشر والتسویق 



 




